
SAM’S WHISKY COLLECTION 

Ми зібрали та пропонуємо своїм гостям
найбільшу колекцію single malt whisky. 

Це найкращі віскі Шотландії, Ірландії, Японії, Канади,
Тайваню, Індії та кращі американські бурбони. 

У каталозі односолодових віскі 
представлено майже 100 позицій.

У нашій колекції Single Malts є невелика порція 20 мл для 
дегустації, за допомогою якої ви зможете спробувати більше 

видів віскі та обрати свій улюблений. 
У Британії таку порцію віскі називають «WEE DRAM» та 

наливають її для дегустації так, аби лише
злегка покрити дно склянки.

WHISKY DEGUSTATION

20 ml 40 ml



SAM’S WHISKY COLLECTION 

SINGLE MALTS

SCOTTISH SPEYSIDE REGION  

40 ml20 ml

40 ml20 ml

40 ml20 ml

40 ml20 ml

40 ml20 ml

The Singleton of Dufftown 12 YO 
The Singleton of Dufftown 15 YO
The Singleton of Dufftown 18 YO
Cardhu 12 YO
Cardhu 15 YO
Glen Elgin 12 YO
Cragganmore 12 YO
Oban 14 YO
The Glenlivet Founder’s Reserve
The Glenlivet 12 YO Excellence
The Glenlivet 15 YO
The Glenlivet 18 YO
The Glenlivet 21 YO
The Glenlivet Nadurra First Fill Selection
The Glenlivet Nadurra Oloroso
Aberlour 12 YO Double Cask
Aberlour 16 YO Double Cask
Aberlour A`Bunadh Cask Strength, 61,1%
Strathisla 12 YO
The Macallan 12 YO
The Macallan 15 YO
The Macallan  18 YO
The Macallan Rare Cask
Benriach Peated Quarter Casks
Glen Grant 10 YO
Glen Grant 12 YO
The Balvenie Doublewood 12 Years Old
The Balvenie 14 Year Old Caribbean Cask
The Balvenie Doublewood 17 Years Old

Glenmorangie The Original 10 YO
Glenmorangie Lasanta 12 YO
Glenmorangie Nectar D'or 12 YO
Glenmorangie Quinta Ruban 12 YO
Glenmorangie 18 YO
Glenmorangie Signet
Loch Lomond Single Grain
Loch Lomond Original
Inchmurrin Madeira Wood Finish
Tullibardine Burgundy Finish 228
Glendronach 12 YO Original 
Glenfiddich 12 Years Old
Glenfiddich 15 Years Old
Glenfiddich 18 Years Old
Glenfiddich 21 Years Old Gran Reserva
Glenfiddich IPA Experiment
Glenfiddich Project XX

90
130
190
120
130
110
105
130

85
95

120
165
400
135
135
100
150
150
100
135
210
445
475
150

75
85

135
165
290

180
260
380
240
260
220
210
260
170
190
240
330
800
270
270
200
300
300
200
270
420
890
950
300
150
170
270
330
580

110
130
150
140
270
490

55
58

125
90

113
90

118
175
298
140
140

220
260
300
280
540
980
110
115
250
180
225
180
235
350
595
280
280

SCOTTISH CAMPBELTOWN REGION  
200100Glen Scotia Double Cask

SCOTTISH LOWLANDS REGION 

SCOTTISH HIGHLANDS REGION

220
220
360

110
110
180

Glenkinchie 12 YO
Auchentoshan American Oak
Auchentoshan Three Wood

SCOTCH BLENDED MALT WHISKY
15075
13065

Monkey Shoulder
Naked Grouse
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SAM’S WHISKY COLLECTION 

SCOTTISH ISLAY REGION 40 ml20 ml

40 ml20 ml

40 ml20 ml

40 ml20 ml

40 ml20 ml

40 ml20 ml

40 ml20 ml

40 ml20 ml

40 ml20 ml

310
250
250
310
370
450
270
310
650
980
320
320
200
250

155
125
125
155
185
225
135
155
325
490
160
160
100
125 

Lagavulin 16 YO
Caol Ila 12 YO
Ardbeg 10 YO
Ardbeg AN OA
Ardbeg Uigeadail
Ardbeg Corryvreckan
Bruichladdich «Classic Laddie Scottish Barley»
Bruichladdich «Islay Barley 2007»
Bruichladdich «Octomore 7.1 Scottish Barley»
Bruichladdich «Octomore 7.3 Islay Barley»
Laphroaig Islay Single Malt 10 YO
Laphroaig Quarter Cask Islay Islay Single Malt
Bowmore № 1
Bowmore 12 YO

115
120
260

75
100
320

230
240
520
150
200
640

Talisker 10 YO
Talisker Port Ruighe
Talisker 18 YO
Highland Park 10 YO
Highland Park 12 YO
Highland Park 18 YO

JAPANESE SINGLE MALT WHISKY

350
400

175
200

200100

Nikka Yoichi
Nikka Miyagikyo

CANADIAN WHISKY

SCOTTISH ISLANDS REGION

Canadian Club 12 Years

TAIWAN SINGLE MALT WHISKY
Kavalan Single Malt

INDIAN SINGLE MALT WHISKY

300150Amrut Fusion

350175

SINGLE MALTS

100
80

115
85

130
150
230

200
160
230
170
260
300
460

Powers John's Lane 12 YO, 46%
Mitchell & Son Green Spot, 40%
Mitchell & Son Yellow Spot 12 YO, 46%
Redbreast 12 YO, 40%
Redbreast 12 YO Cask Strength, 59,9%
Redbreast 15 YO, 46%
Redbreast 21 YO, 46%

60
100

60
60
45
75
45
45
50

120
200
120
120

90
150

90
90

100

IRISH SINGLE POT STILL WHISKEY

USA BOURBON

Bulleit
Bulleit 10
Woodford Reserve
Jim Beam Double Oak
Jim Beam Black
Maker's Mark Kentucky
Four Roses
Wild Turkey 101
Wild Turkey Rare Breed

90
90

100
85

180
180
200
170

Bushmills Single Malt 10 YO
Tullamore Dew 14 YO Single Malt
Teeling Single Malt
Teeling Single Grain

IRISH SINGLE MALT WHISKEY
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page 80-86
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ТHE SINGLETON OF DUFFTOWN 12 YO

SAM’S WHISKY COLLECTION 

Аромат 
Аромат смаженого горіха з медом та фруктами з кавовим 
післясмаком.

Смак 
Дуже м'який, добре збалансований віскі. Солодкуватий, з яскраво 
вираженими фруктовим і горіховим відтінками.

Особливість 
Односолодовий шотландський віскі з міста Даффтаун в регіоні 
Спейсайд. Для його створення використовують солод високої якості 
та найчистішу гірську воду, а тривалий процес ферментації та 
повільна дистиляція в поєднанні з особливою технологією поетапної 
витримки в дубових бочках роблять смак SINGLETON збалансованим і 
по-справжньому м'яким. На відміну від багатьох інших сортів 
односолодового віскі, SINGLETON витримується у двох типах бочок. 
Бочки з-під бурбона з білого американського дуба надають віскі 
тонкий медовий відтінок, а бочки з-під шеррі з європейського дуба 
додають багатство фруктових тонів.

SCOTTISH SPEYSIDE REGION SINGLE MALTS 
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SCOTTISH SPEYSIDE REGION SINGLE MALTS 

SAM’S WHISKY COLLECTION 

05

THE SINGLETON OF DUFFTOWN 15 YO

Аромат 
Прянощі та суховій. Глазуровані яблука та відтінки меду, лляного 
масла й запаху моря.

Смак 
Солодкий на початку, сухий в кінці. Стигла груша й аніс.

Особливість
THE SINGLETON OF DUFFTOWN 15 YO витриманий 15 років, це 
витончений солод з солодким фруктовим ароматом і досконалим 
смаком. Односолодовий шотландський віскі з міста Даффтаун в 
регіоні Спейсайд. Для його створення використовують солод високої 
якості та найчистішу гірську воду, а тривалий процес ферментації та 
повільна дистиляція в поєднанні з особливою технологією поетапної 
витримки в дубових бочках роблять смак SINGLETON збалансованим і 
по-справжньому м'яким. На відміну від багатьох інших сортів 
односолодового віскі, SINGLETON витримується у двох типах бочок. 
Бочки з-під бурбона з білого американського дуба надають віскі 
тонкий медовий відтінок, а бочки з-під шеррі з європейського дуба 
додають багатство фруктових тонів.



Аромат
Букет стиглих осінніх фруктів та ягід. 

Смак
Довершений баланс сухого та солодкого, відтінки солодких осінніх 
фруктів з гірчинкою кави. 

Особливість
Singleton of Dufftown 18 YO – це якісно структурований віскі, напій 
для поціновувачів традицій Спейсайду. Багатогранність цього напою 
захопить і здивує кожного. Завдяки прекрасному балансу смаку 
темного ірису та ніжного аромату ревеню він справедливо 
вважається "гастрономічним шедевром". Маленьке містечко 
Даффтаун називають столицею майстрів віскі, а його серцем –  
віскікурню Singleton. 

SCOTTISH SPEYSIDE REGION SINGLE MALTS 

SAM’S WHISKY COLLECTION 
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THE SINGLETON OF DUFFTOWN 18 YO



SCOTTISH SPEYSIDE REGION SINGLE MALTS 

CARDHU 12 YO

Аромат 
Аромат стиглої груші та гвоздики з легкою нотою сандалового 
дерева.

Смак 
М'який, шовковистий, ледь мигдалевий,  тони  м'яти.

Особливість 
Є серцем всіх сортів купажованих віскі сімейства JOHNNIE WALKER. 
Сьогодні CARDHU за результатами продажів входить в десятку лідерів 
серед шотландського односолодового віскі. Першим власником 
віскікурні CARDHU, розташованої в місті Ноканду,  регіон Спейсайд, 
був Джон Каммінг. Саме він у 1824 придбав ліцензію на виготовлення 
віскі. Після його смерті CARDHU перейшла до його сина, а пізніше, в 
1876 році - до його вдови Елізабет. У 1893 році Елізабет Каммінг 
провела переговори про злиття з компанією John Walker&Sons, при 
цьому їй вдалося зберегти контроль над віскікурнею.

SAM’S WHISKY COLLECTION 
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SCOTTISH SPEYSIDE REGION SINGLE MALTS 

CARDHU 15 YO

Аромат 
Багатий, природньо-фруктовий.

Смак 
Нетерпкий, солодкий, з нотками шоколаду.

Особливість 
CARDHU 15 YO - вишуканий, вимагає часу, щоб проявити своє 
фруктове єство, яке компенсується стриманою розсудливістю. 
CARDHU є серцем усіх сортів купажованих віскі сім'ї JOHNNIE WALKER. 
Сьогодні CARDHU за результатами продажів входить до десятки 
лідерів серед шотландського односолодового віскі. Першим 
власником віскікурні CARDHU, розташованої в місті Ноканду, регіон 
Спейсайд, був Джон Каммінг. Саме він у 1824 придбав ліцензію на 
виготовлення віскі. Після його смерті віскікурня CARDHU перейшла до 
його сина, а пізніше, в 1876 році, - до його вдови Елізабет. У 1893 
році Елізабет Каммінг провела переговори про злиття з компанією 
John Walker&Sons, при цьому їй вдалося зберегти контроль над 
віскікурнею.

SAM’S WHISKY COLLECTION 
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SCOTTISH SPEYSIDE REGION SINGLE MALTS 

GLEN ELGIN 12 YO

Аромат 
Сильний, яскравий, з відтінками квітів вереску, трав, м'яти, хересу і 
диму.

Смак 
Медовий, з фруктовими відтінками. Масляниста консистенція.

Особливість 
Віскікурня GLEN ELGIN знаходиться в місті Елгін, регіон Спейсайд. 
Вона була заснована в 1898 році Вільямом Сімпсоном. У 1900 році 
GLEN ELGIN здійснила перший розлив свого віскі. Зараз за ліцензією 
нею керує White Horse Distillers, в бленді якої цей віскі є основним 
компонентом. Як односолодовий 12-річний віскі GLEN ELGIN 
розливається з 1977 року.

SAM’S WHISKY COLLECTION 
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SCOTTISH SPEYSIDE REGION SINGLE MALTS 

SAM’S WHISKY COLLECTION 
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CRAGGANMORE 12 YO

Аромат 
Поєднання солодких квіткових ароматів з ваніллю та медом.

Смак 
Сильний солодовий смак з натяками солодкого деревного диму.

Особливість 
Cragganmore 12 Years Old - класичний шотландський односолодовий 
віскі, що володіє складним аристократичним яскравим і динамічним 
смаком з багатими фруктовими тонами і довгим чистим післясмаком. 
Незважаючи на повноту та насиченість букета, стиль віскі досить 
ніжний та жіночний. Майстри-блендери Cragganmore прагнули 
створити найскладніший з солодових віскі: солодкий, фруктовий, з 
нотами меду та вершкового ірису.
Cragganmore 12 Years Old - багатогранний напій з берегів річки 
Балліндалох, багатокомпонентний, з подихом диму. 



SCOTTISH SPEYSIDE REGION SINGLE MALTS 

OBAN 14 YO

Аромат 
Солодкий, торф’яний і фруктовий аромат.

Смак 
Пряний, солодкий, з тривалим сухим, димним і ледь солоним 
присмаком.

Особливість 
Односолодовий віскі високогір'я вироблений на одній з найстаріших і 
найменших віскікурень Шотландії, яка спочатку, в 1794 році, була 
пивоварнею. Морські тумани та дощі, верескові поля та торф’яники 
луною озиваються в багатстві смаку та аромату Oban 14 YO.

SAM’S WHISKY COLLECTION 
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SCOTTISH SPEYSIDE REGION SINGLE MALTS 

SAM’S WHISKY COLLECTION 
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THE GLENLIVET FOUNDER’S RESERVE

Аромат 
Делікатний аромат цитрусових фруктів з яскраво вираженим 
солодко-апельсиновим.

Смак 
Солодкий, з фруктовими нотками пікантних апельсинів і груш, з 
легким відтінком цукерок і карамелізованих яблук. Добре 
збалансований і виключно м'який.

Особливість 
The Glenlivet Founder's Reserve вдихає нове життя в перевірений 
часом знаменитий стиль The Glenlivet. У серці стилю The Glenlivet - 
його класичні фруктові нотки, які майстерно збалансовані в Founder's 
Reserve з вершковою м'якістю, яку напою додають відібрані бочки 
з-під бурбону першого розливу. The Glenlivet Founder's Reserve віддає 
данину оригінальному баченню Джорджа Сміта у прагненні створити 
особливий м'який односолодовий віскі зі Спейсайду.



SCOTTISH SPEYSIDE REGION SINGLE MALTS 

SAM’S WHISKY COLLECTION 
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THE GLENLIVET 12 YO EXCELLENCE

Аромат 
Ніжний фруктовий аромат. Впізнаються нотки стиглої груші, ванілі,   
меду з відтінками апельсинової цедри та лісового горіха.

Смак 
Насичений фруктовий з шоколадом, корицею та лісовим горіхом.

Особливість 
The Glenlivet 12 YO Excellence поєднує в собі незрівнянний і 
впізнаваний стиль The Glenlivet з неповторними відтінками 
селективної витримки в хересних бочках. Є гармонійним, насиченим і 
складним напоєм.  



SCOTTISH SPEYSIDE REGION SINGLE MALTS 

THE GLENLIVET 15 YO

Аромат 
Багатий, вершковий аромат з нотами цитрусових, злегка обсмажених 
кедрових горіхів і квітів.

Смак 
Солодкий смак - рівний та оксамитовий, доповнений відтінками 
фруктів і горіхів. При додаванні води проявляються дубові нюанси.

Особливість 
Унікальність The Glenlivet має кілька секретів: по-перше, віскікурні 
розташовується поруч з джерелом Джоси. По-друге, це унікальні 
мідні перегінні куби в формі ліхтаря, створені Джорджем Смітом. І, 
нарешті, найголовніше - витримка: делікатним спиртам 
новоствореного напою потрібен час, щоб сформуватися і 
перетворитися в благородний віскі. The Glenlivet витримується в 
американських дубових бочках з-під бурбону. 

SAM’S WHISKY COLLECTION 
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SCOTTISH SPEYSIDE REGION SINGLE MALTS 

Аромат 
Багатий, витончений і складний аромат з квітковими відтінками піона 
та фрезії. В ароматі також вловимі нюанси іриски, м'ятного шоколаду 
та ягід.

Смак 
Рівний оксамитовий стійкий смак з ніжними тонами солоду і легким 
відтінком фруктів. У смаку відчутні нотки спецій - імбиру, білого 
перцю. При додаванні води смак стає більш солодким і пряним, на 
перший план виходить імбир. 

Особливість 
Унікальність The Glenlivet має кілька секретів: по-перше, віскокурні 
розташовується поруч з джерелом Джоси. По-друге, це унікальні 
мідні перегінні куби в формі ліхтаря, створені Джорджем Смітом. І, 
нарешті, найголовніше - витримка: делікатним спиртам 
новоствореного напою потрібен час, щоб сформуватися і 
перетворитися в благородний віскі. The Glenlivet витримується в 
американських дубових бочках з-під бурбону. 

THE GLENLIVET 18 YO

SAM’S WHISKY COLLECTION 
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SCOTTISH SPEYSIDE REGION SINGLE MALTS 

THE GLENLIVET 21 YO

Аромат 
Ноти сухих квітів і фруктів, з ядром з тонів солодкого хересу. Півтони 
сандалового дерева, соснових голок, відтінки смоли, зернових. Ноти 
акацієвого меду завершують складне ароматичне попурі.

Смак 
Смак рівний, шовковистий, насичений, з теплими нотами кориці, 
світлої патоки, маслянистих волоських горіхів, імбиру та різдвяного 
фруктового кексу. Післясмак довгий і солодкий, з тягучими дубовими 
нотами.

Особливість
Унікальність The Glenlivet має кілька секретів: по-перше, віскокурні 
розташовується поруч з джерелом Джоси. По-друге, це унікальні 
мідні перегінні куби в формі ліхтаря, створені Джорджем Смітом. І, 
нарешті, найголовніше - витримка: делікатним спиртам 
новоствореного напою потрібен час, щоб сформуватися і 
перетворитися в благородний віскі. The Glenlivet витримується в 
американських дубових бочках з-під бурбону. 

SAM’S WHISKY COLLECTION 
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17

THE GLENLIVET
NADURRA FIRST FILL SELECTION

Аромат 
Інтенсивні ноти запашної ванілі та вершкової помадки з відтінками
солодких стиглих груш.

Смак 
Яскрава тропічна суміш соковитого ананаса і стиглого банана з 
відтінками цедри і квітів.

Особливість
The Glenlivet Nadurra First Fill Selection не проходить холодну 
фільтрацію, що дозволяє зберегти більш щільну, маслянисту ї 
оксамитову текстуру в напої. Спирти проходять витримку в нових 
бочках з американського білого дуба з-під бурбону, які 
використовуються вперше (First Fill з англ. - першого розливу). 
Там вони набувають приємних вершкових і грушевих тонів.
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THE GLENLIVET NADURRA OLOROSO

Аромат
Суміш ароматів сухофруктів, родзинок і абрикосів з ніжними нотками 
кориці.

Смак
Ніжний і вершковий, з солодкими нотами апельсинового мармеладу 
та багатими відтінками темного шоколаду.

Особливість
Відбірні витримані спирти витримуються в бочках з-під хересу Oloroso, 
які використовуються вперше - звідси назва First Fill (англ. Перший 
розлив). Ще однією особливістю є бочкова міцність напою, що робить 
його разюче насиченим ї ароматним. Віскі виробляється невеликими 
партіями, під безперервним контролем фахівців, які стежать за 
процесом на всіх етапах.
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ABERLOUR 12 YO DOUBLE CASK

Аромат 
Дуже м'який, округлий, з фруктовими нотками червоних яблук.

Смак 
Нотки хересу і фруктові аромати збалансовані багатими відтінками 
шоколаду, ірискою, корицею й імбирною гостротою.

Особливість 
Aberlour 12YO Double Cask - прекрасний приклад того, як яскраво 
виражений цитрусовий характер дистиляту Aberlour майстерно 
пом'якшується завдяки витримці в двох видах бочок.
Спирти, витримані в традиційних дубових бочках і бочках з-під хересу, 
змішуються і в результаті досягається чудовий ефект - тонко 
збалансований аромат віскі Aberlour.
Процес народження віскі Aberlour не терпить поспіху і проходить 
ретельний контроль на кожному з етапів. 
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ABERLOUR 16 YO DOUBLE CASK

Аромат 
Яскравий, збалансований аромат з нотами гіркого апельсина та 
лимона.

Смак 
Має добре збалансований смак середньої щільності з хересними 
нотками і солодкістю цукрової вати й карамелі. Післясмак пряний з 
відтінками кориці й мускатного горіха.

Особливість
Односолодовий віскі Aberlour виробляється виключно з соложеного 
ячменю, а всі 5 етапів його виробництва здійснюються на одній 
віскікурні: перемелювання, заварювання окропом, ферментація і 
дистиляція. Для витримки віскі Aberlour використовуються два типи 
бочок: спочатку з-під бурбона, потім на останніх роках переливають в 
бочки з-під хересу однієї марки - Oloroso. На відміну від більшості 
віскікурень, бочки з віскі Aberlour закупорюються не дерев'яними 
пробками, а корковими.
Процес народження віскі Aberlour не терпить поспіху і проходить 
ретельний контроль на кожному з етапів. 
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ABERLOUR
A`BUNADH CASK STRENGTH, 61,1%

Аромат
Ямайський імбирний пиріг, темний шоколад, чорний перець та 
підсоложена кава.

Смак
Родзинки вимочені в ромі, темний шоколад та пряна гвоздика. Тони 
солодкої кави витончено відтіняє цикорій. Неймовірно довгий 
післясмак.

Особливість
Справжній шотландський “parfum”! Витриманий виключно в бочках 
з-під хересу Oloroso, перед розливом в пляшки – не редукується 
водою, тому містить великий відсоток алкоголю, що дозволяє аромату 
та смаку бути такими концентрованими та незабутніми. Без 
застосування холодної фільтрації. Більшість поціновувачів хересного 
стилю віскі з шотландського нагір'я віддають перевагу саме цьому 
напою. 
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STRATHISLA 12 YO 

Аромат 
Багатий фруктовий аромат доповнений дубовими нотками, відтінками 
цитрусових, квітів, спецій і вершкового печива.

Смак
Фруктовий, з легкими відтінками винограду і горіха.

Особливість
Strathisla 12 YO - односолодовий віскі преміум-класу, який 
виробляється в серці Спейсайду. Смак цього шотландського віскі 
задовольнить навіть найвимогливіших гурманів - настільки він 
багатий відтінками деревини, смоли, перцю, диму. Це напій справжніх 
чоловіків, які знають сенс у теплому післясмаку з дубовими нюансами. 
Довгий час цей віскі поставлявся лише для складання купажів, в 
тому числі Chivas Regal. Самостійні розливи односолодового напою 
показали, що у цього віскі велике майбутнє.
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THE MACALLAN 12 YO

Аромат 
Складний, з нотками фруктів та ванілі.

Смак 
Помірний, збалансований, з відтінками фруктів, дубу та спецій.

Особливість 
Macallan був створений в 1824 р в Шотландії. Для витримки своїх 
спиртів Macallan використовує кращі бочки з-під хересу та бурбона з 
американського та європейського дуба.
Macallan використовує тільки кращу частину дистиляту - 16%, який 
потрапляє в бочки для витримки. Віскі Macallan має виключно 
природний колір без додавання будь-яких барвників.
Macallan пишається своїми маленькими перегінними кубами, які 
надають віскі такий насичений і м'який смак.
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Аромат 
Вишуканий, насичений, з нотками троянди та кориці.

Смак 
Гармонійний з присмаком сухофруктів, дуба.

Особливість 
Macallan був створений в 1824 р в Шотландії. Для витримки своїх спиртів 
Macallan використовує кращі бочки з-під хересу та бурбона з 
американського та європейського дуба.
Macallan використовує тільки кращу частину дистиляту - 16%, який 
потрапляє в бочки для витримки. Віскі Macallan має виключно природний 
колір без додавання будь-яких барвників.
Macallan пишається своїми маленькими перегінними кубами, які надають 
віскі такий насичений і м'який смак.

THE MACALLAN 15 YO
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   THE MACALLAN 18 YO

Аромат 
Міцний, екзотичний та квітковий з нотками жасмину, тропічних фруктів і 
торфу.

Смак 
М'який, насичений і пряний, з нотками помаранчів, прянощів і дров'яного 
диму.

Особливість 
Macallan був створений в 1824 р в Шотландії. Для витримки своїх спиртів 
Macallan використовує кращі бочки з-під хересу та бурбона з 
американського та європейського дуба.
Macallan використовує тільки кращу частину дистиляту - 16%, який 
потрапляє в бочки для витримки. Віскі Macallan має виключно природний 
колір без додавання будь-яких барвників.
Macallan пишається своїми маленькими перегінними кубами, які надають 
віскі такий насичений і м'який смак.
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THE MACALLAN RARE CASK

Аромат
Насичений, м'який і звивистий. Глибокі ноти ванілі, родзинок та 
шоколаду, солодкий ансамбль яблука, лимона й апельсина з пряними 
відтінками імбиру, кориці, мускатного горіха та гвоздики

Смак
Пряний, повнотілий, виражені тони солодких родзинок та дуба 
змінюють відтінки ванілі та шоколаду з легкими цитрусовими нотками 
наприкінці.

Особливість
The Macallan Rare Cask – вишуканий односолодовий віскі з чудовим 
багатством смаку, представник серії «1824 Masters Series», яка була 
створена для демонстрації відмінної якості та природного кольору – 
кожен екземпляр стає дедалі темнішим і складнішим. Вручну 
відібрані діжки та витримані в них спирти відображають неповторний 
характер the Macallan. Менш ніж 1% діжок, що витримуються на 
заводі the Macallan, можуть стати складовою частиною the Rare Cask. 
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BENRIACH PEATED QUARTER CASKS 

Аромат 
Елегантний аромат деревного диму, вереску, стиглих садових фруктів, 
персиків, кориці та трав'янистих відтінків, що надає віскі унікального 
контрастного характеру.

Смак 
Насичений торф'яний дим розчиняється у фруктових відтінках 
зеленого яблука та нектарину, далі дають про себе знати горіхові, 
ванільні нотки, білий перець і лайм. Післясмак димний та пряний.

Особливість 
Цей унікальний BenRiach був вироблений з соложеного на торфі 
ячменю та витриманий в невеликих бочках (quarter casks). Розмір в 
чверть від стандартної бочки дозволяє краще взаємодіяти спиртам з 
деревиною і надає віскі глибини смаку й аромату за менший проміжок 
часу. Розлитий без холодної фільтрації та коригування кольору.
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GLEN GRANT 10 YО

Аромат 
Середньої сухості,  з чудовим балансом зрілих садових фруктів.

Смак 
Фруктовий з вираженим солодовим характером і мигдальним 
післясмаком.

Особливість
Віскі Glen Grant з'явилися в 1840 році в містечку Ротес, що 
знаходиться в Шотландії, в графстві Морейшір, в долині легендарної 
річки Спейсайд. Творцями винокурні є брати Джон і Джеймс Гранти. 
Зараз "Glen Grant" - один з найбільш продаваних односолодових віскі 
в світі. Завдячуючи своїй неповторній легкості, Glen Grant утримує 
першість в багатьох країнах, наприклад, в Італії та в Україні. Для 
витримки використовуються переважно бочки з-під бурбону і лише 
зрідка з-під хересу. 
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GLEN GRANT 12 YО

Аромат 
Приємний аромат фруктового саду, мигдалю та цитрусових.

Смак
Віскі має витончений смак скоринки яблучного пирога, карамелі та 
ванілі.

Особливість
Віскі Glen Grant з'явилися в 1840 році в містечку Ротес, що 
знаходиться в Шотландії, в графстві Морейшір, в долині легендарної 
річки Спейсайд. Творцями винокурні є брати Джон і Джеймс Гранти.
Зараз "Glen Grant" - один з найбільш продаваних односолодових віскі 
в світі. Завдячуючи своїй неповторній легкості, Glen Grant утримує 
першість в багатьох країнах, наприклад, в Італії та в Україні. Для 
витримки використовуються переважно бочки з-під бурбону і лише 
зрідка з-під хересу. 
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THE BALVENIE DOUBLEWOOD 12 YO

Аромат 
Нотки солодких фруктів і хересу Олоросо, доповнені медом і ваніллю.

Смак 
М'який і насичений з прекрасно збалансованим поєднанням 
солодкого горіха, пряної кориці та хересу. 

Особливість
The Balvenie - унікальна колекція односолодового шотландського 
віскі, створена майстром віскікурні Девідом Стюартом. Кожен його 
тип має неповторний смак: багатий, м’який, з яскравою медовою 
ноткою, характерною тільки для The Balvenie. Лише на розташованій 
в шотландському нагір'ї віскікурні Balvenie застосовують п'ять 
унікальних навичок при виготовленні віскі. Тільки тут працює майстер 
віскікурні, що має найбільший стаж в індустрії - Девід Стюарт (David 
Stewart). Тільки тут вирощують свій власний ячмінь, використовують 
солодовні токового типу, містять в штаті бондарів і мідника, день у 
день стежать за станом бочок і мідних перегінних кубів.
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THE BALVENIE 14 YO CARIBBEAN CASK

Аромат 
Багатий нотами тропічних фруктів, а саме маракуйї, і вершковим 
ірисом.

Смак 
Солодка ваніль утворює вершкове небо з нотами яблука та манго з 
відтінком апельсину.

Особливість 
Цей віскі витриманий протягом 14 років у традиційних дубових 
бочках, перш ніж переносити в карибські римські бочки, щоб надати 
додатковий аромат. 
Лише на розташованій в шотландському нагір'ї віскікурні Balvenie 
застосовують п'ять унікальних навичок при виготовленні віскі. Тільки 
тут працює майстер віскікурні, що має найбільший стаж в індустрії -  
Девід Стюарт (David Stewart). Тільки тут вирощують свій власний 
ячмінь, використовують солодовні токового типу, містять в штаті 
бондарів і мідника, день у день стежать за станом бочок і мідних 
перегінних кубів.



SCOTTISH SPEYSIDE REGION SINGLE MALTS 

SAM’S WHISKY COLLECTION 

32

THE BALVENIE DOUBLEWOOD 17 YO

Аромат 
М'який квітковий. Легка димність прекрасно поєднується з ваніллю та 
терпкістю дуба.

Смак 
Яскравий димний смак змінюється солодкістю, медом і ваніллю. З 
часом посилюються тони кориці та мускату. 

Особливість 
Це чудовий односолодовий шотландський віскі, витриманий в бочках 
з-під димних сортів The Balvenie, а також в нових бочках з 
американського дуба. The Balvenie - унікальна колекція 
односолодового шотландського віскі, створена майстром віскікурні 
Девідом Стюартом. Лише на розташованій в шотландському нагір'ї 
віскікурні Balvenie застосовують п'ять унікальних навичок при 
виготовленні віскі. Тільки тут працює майстер віскікурні, що має 
найбільший стаж в індустрії -  Девід Стюарт (David Stewart). Тільки тут 
вирощують свій власний ячмінь, використовують солодовні токового 
типу, містять в штаті бондарів і мідника, день у день стежать за 
станом бочок і мідних перегінних кубів.
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GLENMORANGIE THE ORIGINAL 10 YO

Аромат 
Витончений аромат з відтінками мандарина, ванілі та ледь помітною 
ноткою диму. Квітковий аромат преважає, однак є хлібні ноти.

Смак 
Збалансований смак віскі з горіховими нотами та смаком меду. 
Приємний м'який і чистий післясмак.

Особливість 
Glenmorangie «Original» - наймолодший віскі Glenmorangie, який 
витримують 10 років в бочках з-під бурбона. Фахівці віскікурні 
впевнені, що це мінімально необхідний час для повного розвитку 
букета. Віскі Glenmorangie називають чемпіоном серед односолодових 
віскі. Для його виробництва використовується тільки шотландський 
ячмінь, ледь "підсмажений". У процесі дистиляції застосовується 
природна, високо насичена мінералами вода озера Тарлоджі. У 1989 
році компанія викупила це озеро й прилеглі до нього 260 гектари 
землі, щоб зберегти унікальний водний ресурс. 
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GLENMORANGIE LASANTA 12 YO

Аромат 
Складний солодкий аромат віскі має виражені ноти хересу і меду.

Смак 
Смак віскі вершковий, повний, з приглушеними солодкими нотами й 
легким сухим післясмаком. У смаку присутні горіхові і хересні відтінки.

Особливість 
Це елегантний односолодовий шотландський віскі. Спочатку його 10 
років витримують в бочках з-під бурбона, а потім відправляють ще на 
2 роки в іспанські бочки з-під хересу для дозрівання. Віскі Glenmoran-
gie називають чемпіоном серед односолодових віскі. Для його 
виробництва використовується тільки шотландський ячмінь, ледь 
"підсмажений". У процесі дистиляції застосовується природна, високо 
насичена мінералами вода озера Тарлоджі. У 1989 році компанія 
викупила це озеро й прилеглі до нього 260 гектари землі, щоб 
зберегти унікальний водний ресурс.  
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GLENMORANGIE NECTAR D'OR 12 YO

Аромат 
Аромат віскі свіжий і солодкий, з відтінками яблук, груші та дуба, 
відтінками карамельних цукерок, меду та хліба з цільного зерна.

Смак 
Смак віскі наповнений нотками меду, ментолу, цитрусових, 
крем-брюле, солодкого йогурту, дуба та спецій. Післясмак  з 
вершково-ванільними нотками, відтінками карамелі та спіненого 
молока.

Особливість 
Glenmorangie «Nectar d'Or» - це, перш за все, напій для естетів, 
предмет культу гурманів з усього світу. Цей віскі проходить подвійну 
витримку в бочках: спочатку - мінімум 12 років в бочках з-під 
бурбона, потім - в бочках з-під солодкого французького вина Сотерн, 
відібраних вручну. Віскі Glenmorangie називають чемпіоном серед 
односолодових віскі. Для його виробництва використовується тільки 
шотландський ячмінь, ледь "підсмажений". У процесі дистиляції 
застосовується природна, високо насичена мінералами вода озера 
Тарлоджі. 
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GLENMORANGIE QUINTA RUBAN 12 YO

Аромат
Ноти темного м’ятного шоколаду з тонами цитрусових, сандалового 
дерева, волоського горіха; з легкими відтінками перцю та мускатного 
горіха наприкінці.

Смак
Початкові тони м’ятного шоколаду та волоських горіхів змінюються 
нотами троянд, східних солодощів та солодких апельсинів. Без 
холодної фільтрації, 46%.

Особливість 
Glenmorangie Quinta Ruban – віскі, витриманий 12 років: спочатку 
впродовж 10 років у бочках з білого американського дуба, потім у 
спеціально відібраних бочках з-під портвейну Ruby. Слово «Ruban» у 
перекладі з ґельської означає «рубін». Завдяки такому поєднанню він 
набуває унікального кольору античної міді з легкими рожевими 
відтінками.
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GLENMORANGIE 18 YO

Аромат
Яскраві тони сухофруктів, доповнені складним квітковим ароматом.

Смак
Тонкий баланс нот меду, солоду та квітів. Тони фініків та інжиру 
з'являються слідом та  доповнюються легкими відтінками деревного 
диму з сухістю та горіховістю хересу Oloroso.

Особливість 
Glenmorangie 18 YO – після 15-річної витримки всього обсягу віскі в 
бочках з-під бурбона лише деяка частина переливається в бочки 
з-під іспанського хересу Oloroso, де напій продовжує дозрівати 
протягом ще 3 років.
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GLENMORANGIE SIGNET

Аромат
Сильні ноти еспресо зливаються з тонами патокового сливового 
пудингу, хересу, цукатів та апельсинової цедри.

Смак
Яскравий контраст соковитої солодкості з насиченою експресією 
гіркої кави, доповненою лимонно-зеленими нотами цитрусових.

Особливість
Glenmorangie Signet виготовлений на основі секретної комбінації 
найстаріших та найбільш рідкісних віскі "Glenmorangie" з 
використанням "шоколадного" (обсмаженого) солодженого ячменю, 
що надає віскі неповторну глибину та міцність. 
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LOCH LOMOND SINGLE GRAIN

Аромат 
Свіжезрізаної трави, пісочного печива, запеченого яблука та 
лимонної цедри.

Смак 
Елегантний повнотілий зерновий, рівний і тому питкий, з м'яким 
характером фруктів, ванільного морозива, з легкими тонами диму і 
торфу.

Особливість 
"Loch Lomond" Single Grain- елегантний зерновий віскі. Вперше був 
представлений восени 2016 року в США і в цьому ж році був 
відзначений срібною медаллю "International Wine & Spirit Competition". 
Віскі має кілька унікальних особливостей при виготовленні. 
По-перше, в ньому використовуються лише ячмінь. По-друге, 
дистиляція проводиться безперервним способом в колонах Коффі, які 
традиційно використовуються для зернових віскі. Віскі витримується 
в бочках з-під бурбона і не проходить холодну фільтрацію.
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LOCH LOMOND ORIGINAL

Аромат 
Елегантний повнотілий віскі з теплим ароматом шкіри, за яким 
поступово проявляється вересковий характер Хайленда, хмільні 
солодові та деревні ноти.

Смак 
Повний, з солодовими та злаковими відтінками, які надають 
маслянистості, а далі нотки бразильського горіха і цитрусових з ледь 
відчутною  димністю та торф'янистістю. Якщо додати трішки води, 
аромат набуває більш глибокий квітковий і медовий характер, а смак 
- яскраву пряність чорного перцю, імбиру, лакриці, ананасу і зеленого 
яблука.

Особливість 
Loch Lomond - завод, побудований в 1965 році Бартоном Брендсом і 
Дунканом Томасом. На заводі встановили 3 дистиляційних куба - 
непарна кількість, що нехарактерно для віскікурень. У зв'язку з цим, 
завод може виробляти більше одного солоду. Loch Lomond за час 
свого існування випустив 7 різних солодів. У 1993-му на заводі було 
встановлено Coffey-дистилятор. 
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INCHMURRIN MADEIRA WOOD FINISH

Аромат 
Персики, груші, марципани та мускатний горіх.

Смак 
Карамелевий, горіховий, з прянощами та цитрусовими. Смак сухий, 
тривалий, горіховий.

Особливість 
Винокурня “Лох Ломонд” виготовляє три унікальних віскі.
Inchmurrin Madeira Wood Finish- односолодовий шотландський віскі, 
який пройшов подвійне дозрівання. Після першої витримки в 
традиційних американських дубових бочках майстер-дистилятор Білл 
Уайт вибирає окремі партії для подальшого дозрівання в бочках, які 
раніше були використані для  мадери. Вторинне дозрівання підсилює 
фруктовий характер віскі та додає в палітру напою горіхові ноти. 
Inchmurrin Madeira Wood Finish не проходить холодної фільтрації, щоб 
показати характер, задуманий самою природою.
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TULLIBARDINE BURGUNDY FINISH 228 

Аромат 
Легкі відтінки лісових ягід та ванілі

Смак 
Приємний, з нотками апельсину та меду

Особливість 
Віскікурня продовжує працювати згідно з традиційними методами без 
використання сучасної комп'ютерної техніки з поваги до традиційних 
процесів дистиляції віскі. Для витримки віскі використовуються 
ретельно відібрані дубові бочки та практикують фініш в бочках з-під 
хересу, сотерну, портвейну та інших вин. Цей чудовий віскі 
витримувався дванадцять місяців з фінішем в бочках з-під 
бургундського Chassagne Montrachet об'ємом 228 літрів.
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GLENDRONACH 12YO ORIGINAL

Аромат 
З нотками ванілі та імбиру, пряного глінтвейну та груші.

Смак 
Багатий з тонами хересу, солодощів та родзинок.

Особливість 
На віскікурні досі пророщують ячмінь на власній солодильні, а для 
сушіння використовують торф’яну піч. Методи дистиляції 
залишаються незмінними вже 200 років і зберігають традиції 
поколінь. Ячмінь замочують в традиційних мідних чанах, а для першої 
дистиляції використовуються перегінні куби з орегонської сосни. На 
віскікурні є чотири мідних куба для другої дистиляції, які створюють 
багатий, ароматний дистилят. Далі завершальний етап створення 
віскі, який дарує винятковий характер - віскі дозріває в бочках з-під 
хересу. За роки тривалої витримки, деревина бочок надає  унікальний, 
багатий, хересний стиль, яким славиться GlenDronach сьогодні. Цей 
чудовий односолодовий віскі витримується не менше 12 років в 
комбінації бочок з-під високоякісного хересу Pedro Ximenez і Oloroso. 
Розливається в пляшки без холодної фільтрації при міцності 43%. 
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GLENFIDDICH 12 YO

Аромат 
Дуже свіжий і фруктовий з нотками солодкої груші. Витончений і 
гармонійний.

Смак 
Солодкі, фруктові ноти. Переходить у відтінки букета з вершкового 
пудингу, солоду, дуба й ірисок.

Особливість 
12-річний Glenfiddich - версія, що поклала початок категорії 
односолодового віскі. Його неперевершений свіжий і фруктовий 
аромат досягається завдяки тривалій витримці як в бочках з-під 
хересу Олоросо, так і в бочках з-під бурбона і найчистішій воді з 
джерела Роббі Ду. Завдяки своєму комплексному аромату з тонкими 
нотами свіжої груші та дуба Glenfiddich є найтитулованішим в світі 
односолодовим шотландським віскі. Це найпопулярніший 
односолодовий шотландський віскі в світі. Має унікальну зелену 
пляшку трикутної форми.
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GLENFIDDICH 15 YO

Аромат 
Інтригуючий комплексний аромат з медовими відтінками в поєднанні з 
багатством фруктових нот.

Смак 
М'який, як шовк, з відтінком дуба, просоченого шеррі, з нотками 
марципану, кориці та імбиру.

Особливість 
15-річний Glenfiddich - прекрасно збалансований односолодовий віскі з 
багатим медовим пряним смаком. Це надзвичайно комплексний 
шотландський односолодовий віскі, витриманий майстром солодження в 
трьох різних типах дубових бочок: з-під хересу, бурбона і бочках з нового 
дуба. Далі усі спирти проходять «одруження» по системі «солера» - у 
величезному чані, рівень віскі в якому ніколи не опускається нижче 
половини, що робить скотч надзвичайно яскравим і складним.
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GLENFIDDICH 18 YO

Аромат 
Багатий аромат свіжих фруктів з пряною ноткою яблука і терпкою ноткою 
дуба.

Смак 
Багатий розкішний смак сухофруктів, прянощів і фініків вінчає вишукана 
нотка дуба.

Особливість 
18-річний Glenfiddich – односолодовий віскі з виключно м'яким і багатим 
смаком. Витриманий в бочках з-під хересу Олоросо і бурбона, Glenfiddich 18 
Years Old ще 3 місяці проходить подальшу витримку в індивідуальних 
пронумерованих дубових чанах для так званого «одруження» спиртів, яке 
робить смак глибшим.
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Аромат 
Яскравий, солодкий, з нотками ванілі та квітів, відтінками банана, інжиру, 
ірису, свіжої шкіри та дуба.

Смак 
Розкривається поступово: дуже м'який в перші миті, потім стає яскравішим, 
з'являються димні відтінки, відчуваються нотки дуба, лайма, імбиру та 
спецій.

Особливість 
Протягом 21 року Glenfiddich Gran Reserva витримувався в бочках з 
американського дуба, де і придбав свій напрочуд багатий м'який смак. 
Потім віскі пройшов подальшу витримку в бочках з-під карибського рому, 
які подарували йому солодкуваті нотки ірису, інжиру та ванілі. 

GLENFIDDICH 21 YO GRAN RESERVA
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Аромат:
Апельсинові мотиви змішуються з вершковою карамеллю.

Смак:
Яскраві цитрусові нотки стиглого апельсину та солодкість вершкової 
карамелі й ванілі завершує солодовий післясмак з натяком на пиво.  

Особливість: 
Віскі Glenfiddich IPA Experiment – результат співпраці з шотландською 
пивоварнею крафтового пива з регіону Спейсайд. Це перший 
експериментальний односолодовий віскі, витриманий в бочці з-під 
крафтового пива IPA. Glenfiddich IPA Experiment, міцністю 43%, захопить 
новаторською пікантністю з хмільний гірчинкою. Відкрийте нові сторони 
смаку та аромату за допомогою краплі води та цедри апельсина.

GLENFIDDICH IPA EXPERIMENT
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Аромат:
Елегантний аромат, витканий з нот груші, яблука, ванілі, дуба, лакриці 
та коричневого цукру.

Смак:
Багатий соковитий смак з відтінками цукрової вати, підсмаженого 
мигдалю, кориці та хрустких танінів з довгим солодким післясмаком 
легких дубових мотивів

Особливість: 
20 експертів - один несподіваний віскі. Glenfiddich Project XX 
(вимовляється як «Двадцять») – унікальний секретний проект, у 
якому поєднуються 20 різних бочок Glenfiddich, що були обрані 20 
експертами віскі. Новаторство компанії Glenfiddich знайшло своє 
втілення у несподіваних літніх фруктах у смаку та тривалому 
солодкому післясмаку. Без холодної фільтрації, міцністю 47%. Відчуйте 
додаткову глибину смаку з дрібкою солі, нанесену на край келиха.

GLENFIDDICH PROJECT XX
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GLENKINCHIE 12 YO

Аромат 
Легкий, солодкий, зі свіжими нотками трави, фруктів і солоду.

Смак 
Сильний, димний, з сухим і пряним присмаком.

Особливість 
Цей напій ідеально підходить для першого знайомства з 
односолодовим віскі. За легкі й витончені нотки смаку й аромату 
GLENKINCHIE дуже часто називають «віскі для леді». 
Назва GLENKINCHIE походить від назви джерела, з якого беруть воду 
для виробництва віскі. Дослівний переклад назви цього віскі з 
гельської (мови древніх кельтів) - «Долина джерела Кінчев». Завод 
GLENKINCHIE розташований всього в декількох милях від центру 
Единбурга. Клімат цієї частини Шотландії забезпечує найкращі в 
Європі умови для дозрівання ячменю, його подальшої сушки та 
дистиляції, тому немає нічого дивного в тому, що цей односолодовий 
віскі виробляється тут протягом багатьох століть. Офіційна марка 
GLENKINCHIE з'явилася в 1837 року.

SAM’S WHISKY COLLECTION 
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AUCHENTOSHAN AMERICAN OAK

Аромат 
В ароматі присутні ноти бурбона з відтінками ванілі, легкими нотками 
кокоса та пікантними цитрусовими нюансами.

Смак 
Рівний, живий, з тонами ванільного крему, кокоса та білого персика. 
Післясмак характеризується тонами зацукрованого грейпфрута і 
спецій.

Особливість 
На сьогоднішній день з усіх шотландських винокурень тільки Auchen-
toshan, як і раніше, використовує технологію потрійної дистиляції. У 
XIX столітті віскікурня розташовувалася у відкритому полі біля 
підніжжя пагорбів Старий Кілпатрик. Таке розташування винокурні 
відображено в її назві – Auchentoshan, що  в перекладі з кельтської 
мови означає «кут поля». Завдяки потрійній дистиляції та 
мінімальному вмісту торф'яних нот у воді віскі Auchentoshan 
вважається одним з найбільш вишуканих і м'яких односолодових віскі 
з яскравим, майже парфумованим ароматом.
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AUCHENTOSHAN THREE WOOD

Аромат 
Дуже складний, з нотами чорної смородини, родзинок, сухофруктів і 
меду.

Смак 
М'який, з яскраво вираженим компонентом кориці, хересу, фундука та 
іриски.

Особливість 
На сьогоднішній день з усіх шотландських винокурень тільки 
Auchentoshan, як і раніше, використовує технологію потрійної 
дистиляції. У XIX столітті віскікурня розташовувалася у відкритому 
полі біля підніжжя пагорбів Старий Кілпатрик. Таке розташування 
винокурні відображено в її назві – Auchentoshan, що  в перекладі з 
кельтської мови означає «кут поля». У 1984 році віскікурня Auchen-
toshan була придбана компанією «Morrison Bowmore Distillers», до 
складу якої в 1994 році увійшла в концерн «Beam Suntory». Завдяки 
потрійній дистиляції та мінімальному вмісту торф'яних нот у воді віскі 
Auchentoshan вважається одним з найбільш вишуканих і м'яких 
односолодових віскі з яскравим, майже парфумованим ароматом.
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MONKEY SHOULDER

Аромат 
Делікатні квіткові ноти переплітаються з ароматами свіжих 
апельсинів і ніжних персиків. Відтінки меду та прянощів 
пробиваються через багату ванільну солодкість.

Смак 
Багатий ванільний смак. Вершковий ірис добре збалансований нотами 
дуба, легким ароматом кориці та мускатного горіха.

Особливість
Monkey Shoulder - оригінальний бренд в світі віскі, де шанування 
традицій вважається нормою. Незважаючи на свій сучасний зухвалий 
стиль, цей скотч створюється за непорушним законом виробництва 
справжнього шотландського напою. Monkey Shoulder проводиться 
шляхом змішування солоду трьох кращих заводів Спейсайд. Він 
дозріває в бочках з-під бурбона першого наповнення. Майстер 
винокурні власноруч відбирає не більше 27 бочок трьох видів 
односолодового віскі, «одружує» їх в спеціальному чані і залишає на 
кілька місяців. Потім напій переміщують в бочки, в яких скотч набуває 
індивідуального смаку та аромату.
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NAKED GROUSE 

Аромат 
Багатий аромат віскі грає тонами дуба, легкими відтінками цитрусових 
і півтонами ірису, крем-карамелі, кедра та заварного крему в 
завершальній хвилі букета.

Смак 
Гладкий, багатий, округлий смак віскі наповнений смолистими, 
солодовими нотами і солодкими відтінками сухофруктів, доповнених 
пряними нюансами з домінантою коричної палички. 

Особливість
Naked Grouse - унікальний представник рідкісної категорії солодових 
купажів (blended malt), купаж солодових віскі без додавання 
зернового спирту. Naked Grouse - це не просто суміш солодових 
спиртів, це купаж «зіркових» односолодових віскі, як-от Macallan, 
Highland Park, Glenrothes, Glenturret. Naked Grouse - це єдиний 
солодовий віскі, який витримується 6 місяців виключно в бочках з-під 
хересу Oloroso першого заповнення. Стильне та яскраве втілення 
мистецтва купажування.
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GLEN SCOTIA DOUBLE CASK 

Аромат 
З солодким ароматом карамелі, карамелізованих фруктів, тростинного 
цукру, яблук і персиків, поступово відтінки бурбона змінюються 
курною сухістю.

Смак 
Теплий, щільний, з характерною сухістю та м'ятними нотками. 
Післясмак глибокий та сухий.

Особливість 
Glen Scotia Double Cask був витриманий в бочках з-під бурбона 
першого наливу, потім був переміщений в бочки з-під хересу “Педро 
Хіменес”. В результаті був досягнутий дивовижний баланс спецій, 
морського бризу та ванілі, завдяки яким спирти Glen Scotia і відомі.
Glen Scotia одна з трьох діючих віксікурень в Кемпбелтаун і єдина 
активно випускає односолодовий віскі, а також одна з найменших 
віскікурень Шотландії.



LAGAVULIN 16 YO

Аромат 
В ароматі домінують тони хересу з відтінками йоду та морських 
водоростей.

Смак 
Має багатий торф'яний смак, в якому поєднуються інтенсивні 
благородні солодкі тони й солоні морські та дубові відтінки.

Особливість 
Один з найбільш димних віскі в світі. Односолодовий віскі Lagavulin 
повністю відповідає духу острова Айла. В середині XVIII століття на 
острові почалося масштабне нелегальне виробництво алкоголю. 
Пізніше багато заводів були закриті або знищені, і в 1837 році 
залишилося всього два виробництва, які об'єдналися під єдиною 
назвою Lagavulin.
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CAOL ILA 12 YO

Аромат 
Димний, торф’яний, перцево-пряний.

Смак 
Багатогранний, складний смак з торф’яними, димними та перцевими 
нотами.

Особливість 
Віскікурня CAOL ILA була збудована в 1846 році в невеликій бухті 
острова Айл. Назва віскікурні перекладається з гельского як 
«протока Айла». Віскі CAOL ILA 12 YO - типово «острівний» і має свою 
особливу оксамитову маслянисту текстуру. Цей віскі є основним 
компонентом купажованого віскі JOHNNIE WALKER BLACK LABEL.
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ARDBEG 10 YO

Аромат 
Багатогранний аромат з вираженими нотами шоколаду та кориці.

Смак 
Маслянистий щільний смак, що поєднує солодкість і терпкість, з 
димними нотами торфу.

Особливість 
Віскікурня Ardbeg знаходиться на острові Айла, недалеко від 
південно-західного узбережжя Шотландії. Віскі готується 
старовинним традиційним способом.
Під час витримки віскі Ardbeg набирає аромати морської солі і 
водоростей, адже склад знаходиться практично біля самого берега і 
нерідко під час штормів його заливає морською водою.
Ardbeg 10 YO - односолодовий шотландський віскі, витримується не 
менше 10 років в дубових бочках. Є одним з найбільш фенольних 
віскі.
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ARDBEG AN OA
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Аромат 
Багатогранний аромат з вираженими нотами шоколаду і кориці.

Смак 
Маслянистий щільний смак, що поєднує солодкість і терпкість, з 
димними нотами торфу.

Особливість 
Винокурня Ardbeg знаходиться на острові Айла, недалеко від 
південно-західного узбережжя Шотландії. Віскі готується 
старовинним традиційним способом.
Під час витримки віскі Ardbeg набирає аромати морської солі і 
водоростей: адже склад знаходиться практично біля самого берега і 
нерідко під час штормів його заливає морською водою.
Ardbeg 10 YO - односолодовий шотландський віскі, витримується не 
менше 10 років в дубових бочках. Є одним з найбільш фенольних 
віскі.



ARDBEG UIGEADAIL
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Аромат
Аромат сухофруктів та бочок надають напою особливого шарму.  

Смак
Різдвяний пиріг з димним вугіллям; багатий маслянистий смак, що огортає 
теплом. 

Особливість
Вимовляється як «ууг-а-дел», розглядається як вершина лінійки Ardbeg. 
Назва походить від насичених торфом вод озера (Loch) Uigeadail високо над 
дистилерією. Uigeadail у перекладі з гельської означає «темне, містичне 
місце». Cоюз дерева та віскі Ardbeg інтригує та зачаровує, бо ж витримують 
напій в бочках з-під бурбона та з-під хереса. У спеціальному «чані для 
одруження» гармонійно поєднуються традиційні глибокі димні ноти Ardbeg 
з солодкими тонами старих бочок з-під хереса. Без холодної фільтрації, 
міцністю 54,2%, що допомагає зберегти максимум аромату та надає більше 
тіла та додаткову глибину смаку. 
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Аромат
Глибокі пряні аромати морських водоростей поєднуються з відтінками 
еспресо та темного шоколаду, що відкриваються наприкінці. 

Смак
Глибокий та гострий з в’язкою текстурою, стартує щільними нотами торфу, 
стейка з перцем чилі та морських водоростей, потім з’являються відтінки 
еспресо, гіркого мигдалю, розім’ятих темних ягід та вишні, горіха пекан, 
зірчастого анісу та фіалки. Післясмак довгий та глибокий.

Особливість
Ardbeg Corryvreckan названий найкращим односолодовим віскі світу 2009 
року. Він витриманий в нових бочках з французького дуба, після чого 
перетворюється в звичайний Ardbeg, витриманий в бочках з-під бурбона. 
Без холодної фільтрації, міцністю 57,1%, що допомагає зберегти максимум 
аромату та надає більше тіла та додаткову глибину смаку. Corryvreckan 
отримав свою назву від знаменитого водовороту, що розташований на 
півночі від острова Айла, куди наважуються увійти лише найхоробріші.



BRUICHLADDICH 
«CLASSIC LADDIE SCOTTISH BARLEY»

Аромат 
Аромат свіжозрізаних лугових квітів, ноти м'яти, квітучої вишні, 
відтінки солі.

Смак 
М'який, гармонійний і елегантний смак відображає острівний 
характер цього напою з солонуватими нотами. Післясмак наповнений 
морем і цитрусами.  

Особливість 
Віскікурня Bruichladdich (Брукладі) заснована в 1881 році на березі 
затоки Індаал у західній частині острова Айла. У перекладі з гельської 
мови назва дистилярні означає «піднесення біля моря» або 
«скелястий берег». Через досить тривалі перерви в роботі віскікурні 
в ній збереглися елементи перших шотландських господарств. У 
2001 році її викупив Джим Мак’юен разом із ще декількома 
інвесторами. При виробництві не використовуються методи холодної 
фільтрації та не додається карамель.
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BRUICHLADDICH
«ISLAY BARLEY 2007»

Аромат 
Ноти вереску, ялівцю, кмину, після яких у букеті проступають аромати 
стиглих фруктів і ячменю.

Смак 
Смак наповнений тонами ячмінного солоду з домішками стиглого 
винограду, дині, присмачений легкими квітковими мотивами. 
Післясмак солоний і пряний з легким відтінком білого перцю.

Особливість 
Віскікурня Bruichladdich (Брукладі) заснована в 1881 році на березі 
затоки Індаал у західній частині острова Айла. У перекладі з гельської 
мови назва дистилярні означає «піднесення біля моря» або 
«скелястий берег». Через досить тривалі перерви в роботі віскікурні 
в ній збереглися елементи перших шотландських господарств. У 
2001 році її викупив Джим Мак’юен разом із ще декількома 
інвесторами. При виробництві не використовуються методи холодної 
фільтрації та не додається карамель.
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BRUICHLADDICH 
«OCTOMORE 7.1 SCOTTISH BARLEY»

Аромат 
Букет зачаровує своєю силою з ідеальним балансом. Відкривається 
сіллю морських хвиль, лимоном і справжнім тютюном, слідом йдуть 
аромати ванілі, м'яти, ірисок і мигдалю.

Смак 
У смаку м'якість змінюється солодкістю і димом, а потім ви відчуєте 
цитрусові ноти та крем-брюле. Післясмак дуже довгий.

Особливість 
Віскікурня Bruichladdich (Брукладі) заснована в 1881 році на березі 
затоки Індаал у західній частині острова Айла. У перекладі з гельської 
мови назва дистилярні означає «піднесення біля моря» або 
«скелястий берег». Через досить тривалі перерви в роботі віскікурні 
в ній збереглися елементи перших шотландських господарств. У 
2001 році її викупив Джим Мак’юен разом із ще декількома 
інвесторами. При виробництві не використовуються методи холодної 
фільтрації та не додається карамель.
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BRUICHLADDICH 
«OCTOMORE 7.3 ISLAY BARLEY»

Аромат 
Починається ударом торф'яного диму з подальшими озоновими 
солоними бризками, потім - лимонного пирога. Через деякий час, 
потримавши келих в руці, ви відчуєте абрикосове варення та ваніль.

Смак 
Спочатку на губах з'являється сіль і солодкість американського дуба з 
торф'яним димом. Другий ковток розкриває серце віскі через шари 
персиків, абрикосів, дині та імбирного сиропу, підсмаженого дубу та 
квіткових нот чебрецю і м'яти.

Особливість 
Віскікурня Bruichladdich (Брукладі) заснована в 1881 році на березі 
затоки Індаал у західній частині острова Айла. У перекладі з гельської 
мови назва дистилярні означає «піднесення біля моря» або 
«скелястий берег». Через досить тривалі перерви в роботі віскікурні 
в ній збереглися елементи перших шотландських господарств. У 
2001 році її викупив Джим Мак’юен разом із ще декількома 
інвесторами. При виробництві не використовуються методи холодної 
фільтрації та не додається карамель.
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LAPHROAIG ISLAY SINGLE MALT 10 YO  

Аромат 
Аромат з яскравими нотками торф’яного диму й відтінками морських 
водоростей. В ароматі ледь відчутні верескові нотки острівних пусток 
і солодкість ячменю.

Смак 
Має повний, трохи солодкуватий смак, ідентичний аромату з 
торф'яними і солонуватими відтінками.

Особливість 
Laphroaig - одна з найпопулярніших віскікурень острова Айла. Багато 
років віскі Laphroaig є візитною карткою острова. У період Сухого 
закону в США купити Laphroaig не складало особливих труднощів. 
Характерні для цього віскі аромати йоду та водоростей дозволяли 
ввозити Laphroaig в США під виглядом лікарських засобів. У 1994-му 
році віскіурню відвідав принц Чарльз. Принц високо оцінив якість 
виробленого тут віскі, а також взяв участь в процесі виробництва 
нової партії Laphroaig. Усі пляшки прикрашає герб династії Віндзорів. 
Левова частка бочок, в яких витримується майбутній Laphroaig - 
бочки з-під легендарного бурбона Maker's Mark.
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LAPHROAIG QUARTER CASK
ISLAY SINGLE MALT 

Аромат 
Ароматний букет віскі наповнений нотами палаючого торф’яного 
вугілля в каміні, відтінками кокоса й банана.

Смак 
Насичений глибокий, складний, димний, оксамитовий, з привабливими 
та загадковими ніжними нотками солодощів і дуже довгим 
післясмаком з відтінками диму та спецій.

Особливість 
Laphroaig - одна з найпопулярніших віскікурень острова Айла. Багато 
років віскі Laphroaig є візитною карткою острова. У період Сухого 
закону в США купити Laphroaig не складало особливих труднощів. 
Характерні для цього віскі аромати йоду та водоростей дозволяли 
ввозити Laphroaig в США під виглядом лікарських засобів. У 1994-му 
році віскіурню відвідав принц Чарльз. Принц високо оцінив якість 
виробленого тут віскі, а також взяв участь в процесі виробництва 
нової партії Laphroaig. Усі пляшки прикрашає герб династії Віндзорів. 
Левова частка бочок, в яких витримується майбутній Laphroaig - 
бочки з-під легендарного бурбона Maker's Mark.
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BOWMORE № 1

Аромат 
Букет з ванілі, морського бризу, торфу, які прекрасно врівноважені 
тонами кокоса та цитрусових.

Смак 
Відчуваються апетитні ванільні та цитрусові тони, ніжна 
солонуватість, а також нюанси кокосових пластівців.

Особливість 
Характер віскі, виробленого на Bowmore, типовий для Islay. Він 
важкий і димний, з присмаком торфу та морської солі. Однак, якщо 
порівняти Bowmore з виробленими на острові Lagavulin і Laphroaig, 
він все ж більш м'який, менш торф'янистий та йодистий. Сьогодні 
Bowmore - один з найбільш відомих і продаваних солодових віскі в 
світі. Якість напою відзначено безліччю нагород на різних 
міжнародних виставках, а в 1995 році на IWSC віскікурню назвали 
«Кращим виробником року».
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BOWMORE  12 YO

Аромат 
В ароматичному букеті уловлюються нотки морської солі, мокрого 
піску, лугових квітів, папороті та меду.

Смак 
Відчуваються торф'яні компоненти з яскраво вираженими нотками 
морської солі, водоростей та йоду.

Особливість 
Характер віскі, виробленого на Bowmore, типовий для Islay. Він 
важкий і димний, з присмаком торфу та морської солі. Однак, якщо 
порівняти Bowmore з виробленими на острові Lagavulin і Laphroaig, 
він все ж більш м'який, менш торф'янистий та йодистий. Сьогодні 
Bowmore - один з найбільш відомих і продаваних солодових віскі в 
світі. Якість напою відзначено безліччю нагород на різних 
міжнародних виставках, а в 1995 році на IWSC віскікурню назвали 
«Кращим виробником року».
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TALISKER 10 YO

Аромат 
Солодкувато-димний.

Смак 
Дим, солод, морська сіль, перець. Протилежні, на перший погляд, 
характеристики утворюють основу цього складного і гармонійного 
віскі.

Особливість 
Talisker 10 Years Old - односолодовий віскі з острова Скай, який 
завоював величезний успіх у шанувальників віскі з інтенсивним 
прибережним пряно-торф'янистим характером. Цей віскі називають 
еталоном, який завжди залишається красивим, динамічним і 
сміливим. "Таліскер" 10-річний є власником величезної кількості 
золотих, срібних і бронзових нагород усіх престижних міжнародних 
конкурсів віскі. За час свого існування віскікурня TALISKER часто 
змінювалася, але традиції процесу виробництва зберігаються 
незмінними до сьогодні. Про віскі TALISKER кажуть: «народжений 
морем».
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TALISKER PORT RUIGHE

Аромат 
Яскравий, добре збалансований, солодкий, з тонами диму, медового 
солоду і вершкового ірису, з тонкими відтінками кедрового дерева, 
м'яти, темного шоколаду та ванілі.

Смак 
Бездоганний, димний і солоний, з пряними нотами перцю, темних 
фруктів та спецій. Насичений фініш запам'ятовується як суха димність 
з легкими відтінками какао.

Особливість 
Шотландський односолодовий віскі Talisker Port Ruighe - другий реліз 
бутильованого віскі без вказівки віку від віскікурні Talisker (після 
Talisker Storm). «Port Ruighe» - це гельська назва колись галасливого 
торгового порту на острові Скай. Віскі Talisker Port Ruighe піддається 
подвійний витримці: спочатку в американських і європейських бочках, 
потім в портових бочках з-під портвейну, що дозволяє об'єднати 
потужний морський характер Таліскер з соковитими солодкими 
нотами стиглих ягід для чудових контрастних смакових відчуттів.
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TALISKER 18

Аромат
Фруктовий яскраво виражений, сливовий, з цедрою апельсину, димними 
тонами з карамельними відтінками. 

Смак
Повнотілий виразний, чудово збалансований, солодкий на початку, потім з 
димними та смоляними відтінками, та пікантними нотками перцю чилі 
наприкінці.

Особливість
Talisker 18 – шотландський односолодовий віскі з витримкою 18 років, 
міцний і багатокомпонентний напій. Talisker 18 – завоював титул «Кращий 
віскі 2007 року». Не дивно, що саме віскі Talisker з острова Скай підносив у 
своїх віршах Роберт Стівенсон, проголосивши його «королем усіх напоїв». 
Talisker – напій «народжений Морем».
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HIGHLAND PARK 10 YO

Аромат 
Шкірка апельсина, кора китайської кориці, грушанка, ананас і 
червона смородина.

Смак 
Спочатку димний і ванільний, далі - кедровий та крем-брюле.

Особливість 
Highland Park - односолодовий віскі з душею вікінга і незабутнім 
димно-медовим смаком, вироблений на легендарному острові Оркні. 
Особливий смак цього віскі досягається копченням солоду на торфі з 
верескових пусток Оркнейських островів і витримкою в бочках з-під 
хересу. Віскі від цієї віскікурні - це повнотілий смак, солодкуватий 
аромат солоду, меду і вереску, вражаючий післясмак. Highland Park 
10 YO наділений усіма основними характеристиками лінійки Highland 
Park, втілює димчастий і в той самий час солодкий смаковий профіль.
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HIGHLAND PARK 12 YO

Аромат 
Вересково-медова солодкість.

Смак 
Повнотіла димна солодкість, виражений солод.

Особливість 
Highland Park - односолодовий віскі з душею вікінга і незабутнім 
димно-медовим смаком, вироблений на легендарному острові Оркні.
Особливий смак цього віскі досягається копченням солоду на торфі з 
верескових пусток Оркнейських островів і витримкою в бочках з-під 
хересу. Будь-який віскі від цієї віскікурні - це повнотілий смак, 
солодкуватий аромат солоду, меду і вереску, довгий післясмак.
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HIGHLAND PARK 18 YO

Аромат 
Багатий витриманий аромат, ноти пряного диму, меду і дуба.

Смак 
Багатий насичений букет, мед і торф’яний димок.

Особливість 
Highland Park - односолодовий віскі з душею вікінга і незабутнім 
димно-медовим смаком, вироблений на легендарному острові Оркні. 
Особливий смак цього віскі досягається копченням солоду на торфі з 
верескових пусток Оркнейських островів і витримкою в бочках з-під 
хересу. Будь-який віскі від цієї віскікурні - це повнотілий смак, 
солодкуватий аромат солоду, меду і вереску, довгий післясмак.
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BUSHMILLS SINGLE MALT 10 YO 

Аромат 
В букеті розвиваються нотки підсмажених горіхів, нуги, засушених 
нектаринів і квіткового меду.

Смак 
Тривалий смак з пряними нотками вологого зерна, цукерок з кеш’ю, 
груші.

Особливість 
Віскі потрійної дистиляції, який витримується в бочках з-під бурбона і 
хереса. Три солоди, використані для цього віскі, вважаються 
найбільш цінними сортами. Віскікурня Бушміллс відкрита для туристів 
і є однією з найбільш відвідуваних визначних пам'яток північного 
узбережжя Ірландії. За рік віскікурню відвідують близько 110 тисяч 
осіб.
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TULLAMORE DEW 14 YO SINGLE MALT

Аромат 
Комплексний, насичений, але м'який і не димний, солодкуватий з 
цитрусовими тонами.

Смак 
М'який солодовий смак з деревними нотами, що переходять в 
солодкуваті хересні відтінки з ледь помітними пряними нотами.

Особливість 
Tullamore Dew 14 YO Single Malt багатий ванільними нотами дуба і 
цитрусових. Він демонструє живий характер віскі, в якому також 
вгадуються квіткові ноти лаванди та фіалки, м'яко переплітаються зі 
свіжими ягодами. Складний та повнотілий смак з елементами стиглих 
фруктів та ягід. У ньому позначається вплив хересу, який додає 
солодку пряну ноту кориці та мускатного горіха. Tullamore Dew 14 YO 
має приємний довгий солодкий післясмак із кульмінаційним дотиком 
сухих танінів.
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TEELING SINGLE MALT 

Аромат 
Яскравий екзотичний характер з відтінками дині, інжиру, лимона на 
тлі солодких нот ірисок.

Смак 
Збалансований і м'який з відтінками сухофруктів, цитрусових, ванілі, 
гвоздики та інших прянощів. Фініш тривалий, врівноважений 
терпкістю дуба.

Особливість 
Цей віскі категорії Non Aged виробляється зі спиртів різного віку, в 
тому числі 1991 року дистиляції. Для витримки спиртів 
використовується комбінація винних бочок п'яти різних типів: з-під 
Хересу, Мадери, білої Бургундії, Портвейну, Каберне Совіньйона. Як і 
всі віскі Teeling, односолодовий віскі розливається при міцності 46% 
без холодної фільтрації, що дозволяє зберегти природний смак віскі.
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TEELING SINGLE GRAIN 

Аромат 
Пряні та фруктові нотки гармонійно переплітаються з солодкими 
відтінками.

Смак 
Потужна пряність переростає в розкішний ягідний смак з сухим 
танінним ефектом. Фініш сухий з переважанням деревних і пряних 
відтінків.

Особливість 
Цей віскі був названий кращим в світі в своїй категорії в 2014 році. 
Спирти витримуються в барелях з-під червоного каліфорнійського 
вина, як результат - насичена фруктовість і бурштиновий колір з 
безліччю ягідних нот. Відібрані вручну бочки розливаються при 
міцності 46% без холодної фільтрації, що дозволяє зберегти 
природний смак віскі.
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POWERS JOHN'S LANE 12 YO, 46%

Аромат 
Багатогранний: шкіра, тютюн, обвуглена деревина, темний шоколад та 
іриска.

Смак 
Насичений пряний зі спецiями, шлейфом ванілі, меду, сушеного 
абрикосу. 

Особливість 
Цей релiз традицiйного ірландського віскі отримав назву на честь  
назви віскікурні Powers – John’s Lane, що в перекладi означає 
«Квартал Джона», саме так звали сина засновника. Спирти були 
витримані в бочках з-під бурбона, та в невеликій кількості в бочках з 
іберійського дуба. Без застосування холодної фільтрації.
Чудовий супутник вечірніх роздумів. Хороша сигара лише підкреслить 
його найкращі якості. 
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MITCHELL & SON
GREEN SPOT, 40%

Аромат 
Свіжого лляного масла та спецій з нотами садових фруктів і ячменю, 
оповитий нотами підсмаженої деревини.

Смак 
Повнотілий і пряний, ноти гвоздики в поєднанні з фруктовою 
солодкістю та тоном підсмаженого дуба.

Особливість 
Green Spot є традиційним ірландським віскі - Single Pot Still.
Cкладається зі спиртів, витриманих якнайменше 7-10 років в бочках 
з-пiд бурбона i в іспанських бочках з-під хересу Олоросо. 
Виробляється на віскікурні Midleton. Green Spot - старий бренд 
ірландського віскі, заснований Робертом Мітчеллом в 1897 році в 
розпал вікторіанського буму віскі. Один з декiлькох брендiв тих років, 
що дійшли до наших днів - Green Spot, раніше відомий як Pat. 
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MITCHELL & SON
YELLOW SPOT 12 YO, 46%

Аромат 
Свіжого сіна, меленого чорного перцю, червоного солодкого перцю, 
мускатного горіха, гвоздичного масла і зеленого чаю. Солодкі ноти 
меду та персика.

Смак 
Медово-солодкий і пряний. З присмаком свіжої кави, вершків, 
молочного шоколаду та крем-брюле з червоними яблуками, 
оповитими  підсмаженим дубом.

Особливість 
Yellow Spot 12 Years Old – традицiйний ірландський віскі, спирти якого 
витримані якнайменше 12 років в 3 видах бочок: з американського 
дуба з-під бурбона, в іспанських з-під хересу Олоросо та в бочках 
з-під десертного вина Малага. Без застосування холодної фільтрації. 
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REDBREAST 12 YO, 40%

Аромат 
Комплексний i пряний з нотами фруктiв, сухофруктiв, горiхiв i 
підсмаженої деревини. 

Смак 
Насичений і комплексний, гармонійний баланс прянощів, фруктів, 
хересу.

Особливість 
Redbreast – один з найбільш титулованих брендів серед традицiйних 
ірландськiх віскі. Випускається на найбільшій дистилерії Ірландії - 
Midleton. Спирти проходять витримку виключно в іспанських бочках 
з-під хересу Олоросо, що надає вicкi унiкальний смак i аромат.
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REDBREAST 12 YO
CASK STRENGTH, 59,9%

Аромат
Фруктовий вибух, наповнений інжиром, фініками, родзинками, а також 
свіжими фруктовими нотами. Ванільно-пряні відтінки переплітаються з 
тонами обпаленого дуба.

Смак
Глибокий і насичений смак з нотами сухофруктів. Цитрусовий, маслянистий і 
пряний. Ванільна солодкість подекуди переходить в тони обпаленого дуба з 
ячмінними нотками наприкінці. Неймовірно довгий післясмак.

Особливість
Спробуйте знайти такого ж ірландця з подібною кондицією – ці пошуки 
приведуть вас тільки до нього. Витриманий виключно в бочках з-під хересу 
Oloroso, перед розливом в пляшки – не редукується водою, тому містить 
великий відсоток алкоголю, що дозволяє аромату та смаку бути такими 
концентрованими та незабутніми. Без застосування холодної фільтрації. 
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REDBREAST 15 YO, 46%

Аромат
Насичений і розкішний, зі складним збалансованим поєднанням ягід, 
фруктів, вершків і ароматичних масел.

Смак
Повнотілий і завершений, вершково-фруктовий в поєднанні з прянощами 
та нотами обпаленого дуба. Тривалий і витончений післясмак.

Особливість
Виділяється на тлі всієї родини комбінацією спиртів, що витримані 
щонайменше 15 років у двох типах бочок: з-під хересу Oloroso та бурбона. 
Без застосування холодної фільтрації.
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REDBREAST  21 YO, 46%

Аромат 
Дивовижний, поєднує фрукти, горіхи, сухофрукти та прянощi.

Смак 
Повнотілий і ванільний, з нотами підсмаженого дуба, хересу, спецій, а 
соковиті фрукти вінчають кремовий післясмак. 

Особливість 
Представник хересного стилю традицiйного ірландського віскі 
Redbreast. Тривалий процес витримки виключно в іспанських бочках 
з-під хересу Олоросо виводить його на новий рiвень глибини аромату 
та смаку. Без застосування холодної фільтрації. 

SAM’S WHISKY COLLECTION

86

IRISH SINGLE POT STILL WHISKEY



NIKKA YOICHI 

Аромат 
Ароматичний букет віскі починається з атаки фруктових тонів, ноток 
стиглих персиків, які доповнені нюансами дубової деревини, теплих 
спецій, кориці та торфу.

Смак 
Смак віскі живий і свіжий, трохи гострий, з приємними горіховими 
тонами та торф’яними нюансами. Фінал напою дуже відкритий, злегка 
солонуватий, з відтінками дубової деревини.

Особливість 
Yoichi - високоякісний односолодовий віскі від японської компанії 
Ніккі. Цей напій характеризується фруктовим ароматом з відтінками 
спецій, дубової деревини та торф’яними нотками. В живому та 
свіжому смаку відчутні відтінки горіхів, торфу, дубової деревини та 
легка солонуватість. 
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NIKKA MIYAGIKYO

Аромат 
Ароматичний букет віскі рясніє інтенсивними фруктовими нотами, 
тонами квітів (гіацинт, нарцис) і цитрусових цукатів, які доповнені 
нюансами солоду, тютюну, спецій (шафран, бадьян), шкіри і 
бджолиного воску.

Смак 
Смак віскі рівний  і легкий, з тонами стиглих фруктів (слива, груша) і 
какао, а також нюансами мигдалю, кеш’ю та свіжої м'яти. Післясмак 
тривалий і сухий з відтінками манго, квітів і підсмажених горіхів.

Особливість
Miyagikyo - односолодовий віскі, виготовлений на віскікурні Miyagikyo 
і витриманий в дубових бочках. 
Віскікурня Miyagikyo знаходиться на острові Хонсю, який  
досліджували протягом трьох років, аби той ідеально підходив для 
приготування і витримки. Зовнішнє середовище нагадує саме серце 
Шотландії, а величезна кількість вишневих дерев дає зрозуміти, що 
ви перебуваєте за тисячі миль від нагір'я. Солод для приготування 
віскі імпортують з Шотландії та Австралії. 
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CANADIAN CLUB 12 YEARS

Аромат 
М'який, глибокий, повний, з вершковими тонами.

Смак 
Повнотілий смак з відтінками прянощів, ванілі і підліску. Тривалий 
багатий, насичений, сухий післясмак.

Особливість 
Canadian Club - єдиний канадський віскі, який дозріває в бочках після 
купажування спиртів. Завдяки цьому аромати жита поєднуються з 
ароматами ячмінного солоду і кукурудзи та дають незвичайний 
солодкуватий і м'який смак, який відрізняє Canadian Club від 
шотландських та ірландських віскі.
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KAVALAN SINGLE MALT 

Аромат 
Чистий, елегантний, з квітковим ароматом весняного саду, тропічних 
фруктів (манго), груш, ванілі, кокоса та шоколаду.

Смак 
Переважає соковитий манго, спеції, м'яке тепло та маслянистість. 
Післясмак свіжий, цитрусовий.

Особливість 
Засновники Kavalan кілька років шукали відповідне джерело води і 
вибрали Ілан, оскільки тут є безліч джерел чистої талої води, яка 
спускається із засніжених вершин. Розташування віскікурні на 
кордоні гори Ілан і морського узбережжя, допомагає спиртам 
«дихати» свіжими потоками повітря. Коли туман з Тихого океану і 
вітер снігових гір взаємодіють, повітря, що циркулює навколо бочок, 
посилює ефект взаємодії дистиляту з атмосферою через пори дуба.  
Використовуються бочки з-під вінтажного портвейну рубі та тоні. 
Така комбінація деревини пом'якшує смак і надає віскі шовковистості.
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AMRUT FUSION 

Аромат 
Багатий, солодкуватий аромат з фруктовим характером, виразні 
відтінки цитрусових, спецій, вершкової солодкості та легкі 
торф’янисті відтінки.

Смак 
Розкішний, потужний та злегка дубовий смак з нотками кави, чорного 
шоколаду, ванільного заварного крему та фруктів. Післясмак 
тривалий, одночасно пряний та солодкий зі спеціями, мармеладом, 
сухим торфом і дубом.

Особливість 
Ячмінь спеціально вирощується біля підніжжя Гімалаїв в штатах 
Пенджаб, Харьяна та Раджастхан. Ячмінь перетворюється в солод, 
подрібнюється та занурюється в воду, потім відбувається ферментація 
в барелях з-під бурбона. Віскі дозріває на висоті трьох тисяч футів у 
Бангалорі, в бочках з нової деревини американського дуба і потім 
використовується іншими дистиляціями. Ще однією особливістю 
виробництва є більш тривалий час ферментації солоду, ніж середній у 
престижних солодових віскі.
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BULLEIT 

Аромат 
Вершкова ваніль, терпкі спеції і вершкове праліне.

Смак 
Тонкі та шовковисті ноти переростають у  смак медового зерна, ванілі 
та праліне. Тривалий післясмак багатий тонами фруктової карамелі та 
перцю.

Особливість 
Пристрасть п'яти поколінь спонукала на відтворення сімейного 
рецепта, за яким протягом 175 років виготовлявся бурбон BULLEIT. 
Цей сімейний секрет дозволив перетворити BULLEIT в одну з 
найбільш швидкозростаючих компаній з виробництва крафтового 
бурбона.
BULLEIT BOURBON закупорюється справжньою коркової кришкою і 
розливається в унікальні пляшки, схожі на медичні склянки часів 
громадянської війни, в яких перевозили бурбон в кінці 19 століття.
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BULLEIT 10

Аромат 
Курага, ваніль, спеції.

Смак 
Спочатку відчувається пряний смак спецій, присутня легка нота 
таніну, на фініші приємна ванільна солодкість з перцевою ноткою.

Особливість 
Преміальний «віковий» бурбон з'явився завдяки наполегливій праці і 
традиціям родини BULLEIT в 2013 році. Він складається так само, як і 
BULLEIT Bourbon, на 2/3 з кукурудзи та на 1/3 з жита. Завдяки 
тривалій витримці в новій бочці з американського дуба має широкий 
спектр в ароматі та смаку.
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WOODFORD RESERVE

Аромат 
Елегантний, насичений вершковими нотами, ванілі, карамелі, темних 
фруктів, кориці та чорного перцю. 

Смак 
Насичений прянощами, ванільною карамеллю, стиглими фруктами з 
відтінком м'яти. Дивовижно довгий і витончений післясмак зі свіжими 
нотами прянощів і перцю.

Особливість 
Унікальність цього бурбону полягає в тому, що в зерновому купажі 
(mash-bill) найвищий вміст жита з усієї індустрії бурбонів. Woodford 
Reserve проходить потрійну дистиляцію в шотландських перегінних 
кубах, що дуже нетипово для бурбонів, і це також відбивається на 
смаку та ароматі віскі. Витримка віскі в бочках проходить в кам'яних 
будівлях, а не дерев'яних, що уповільнює процес дозрівання, роблячи 
аромат ще складнішим і багатшим. Woodford Reserve випускається 
маленькими партіями та розливається із зазначенням номера партії та 
номера пляшки на етикетці, і міцністю 43,2%. На сьогоднішній момент 
Woodford Reserve найстаріше виробництво бурбонів в США.
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JIM BEAM DOUBLE OAK

Аромат 
Ваніль, кава, лісовий горіх, мускат, гіркий шоколад.

Смак 
Делікатний, пряний, з неймовірно тривалим післясмаком.

Особливість 
Головна особливість бурбона Jim Beam Double Оак - інноваційний 
метод витримки. Після витримки спиртів в новій обвугленій бочці з 
американського дуба протягом 4-х років, бурбон переміщують в нові 
бочки на додаткову витримку. Період другої витримки не 
регламентується, і залежить від погодних умов в Кентуккі. Тривалість 
другої витримки коливається від декількох місяців до року, і тільки 
коли бурбон знаходить баланс насиченого смаку та неповторного 
аромату, майстер купажу приймає рішення про розлив у пляшки.
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Аромат
Домінують нотки чорного шоколаду, ванілі, лісового горіха та чорносливу.  

Смак
Насичений та пряний, має дуже довгий післясмак. 

Особливість
Jim Beam Black – унікальний бурбон. Його відносять до категорії віскі «Non 
Age Statement» (без уточнення віку). При цьому на етикетці вказано «Extra 
-Aged», тобто витримується більше 4х років. Виробник коментує вік свого 
віскі так: «Ми розливаємо Jim Beam Black тоді, коли він дійшов до повної 
готовності». В 2016 році Jim Beam Black отримав звання «World’s Best 
Bourbon» на найпрестижнішому конкурсі спиртних напоїв «International 
Wine&Spirits Competition». Тепер усі пляшки «чорного» Біма прикрашає 
золота медаль конкурсу. Смак цього бурбона відрізняється неповторною 
глибиною та особливою м’якістю.

JIM BEAM BLACK
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MAKER'S MARK KENTUCKY 

Аромат 
З нотами екзотичних фруктів і відтінками дуба.

Смак 
Має багатий, маслянистий і одночасно дуже ніжний смак з медовими 
тонами. Сухуватий післясмак з дубовими нотками.

Особливість 
«Maker's Mark» - єдина віскікурня на території США, яка внесена в 
реєстр пам'яток Національного значення Америки. «Maker's Mark» - 
супер-преміальний бурбон, що випускається обмеженим тиражем з 
1958 року. Людину, якій ми зобов'язані появою одного з найвідоміших 
бурбонів в світі, звати Білл Семюелс. В 1953 році він спалив сімейний 
рецепт приготування бурбона, який виробляла його сім'я протягом 
шести поколінь, і взявся за створення свого, абсолютно нового 
бурбона, який пізніше отримав назву «Maker's Mark». Бренд «Maker's 
Mark» зробив свій внесок  в загальну історію алкогольних напоїв, 
створивши категорію бурбона «Super Premium», якої раніше просто 
не було. Сьогодні «Maker's Mark» є лідером ринку в цій категорії.
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FOUR ROSES

Аромат 
Ніжний, тонкий, з тонами меду, ванільною солодкістю, тонами 
тютюнового аркуша, фруктовою свіжістю яблука та апельсина, 
квітковими відтінками фіалок.

Смак 
Ніжний, м'який, рівний, з фруктовими відтінками груші та яблука, 
ванільною солодкістю, медовими тонами, пікантністю спецій.

Особливість 
Four Roses Single Barrel - бурбон преміум-класу, що збуджує інтерес 
багатьох шанувальників справжнього віскі. Комплексний, повнотілий, 
м'який бурбон Four Roses Single Barrel має надзвичайно делікатний і 
тривалий післясмак. Смак віскі має ноти стиглої сливи та вишні, а 
аромат - відтінки прянощів, какао та кленового сиропу. 
Рекомендується вживати нерозведеним або з льодом.

SAM’S WHISKY COLLECTION

98

USA BOURBON



WILD TURKEY 101

Аромат 
Багатий, м’який, дуже глибокий аромат бурбону насичений тонами 
ванілі та дуба, доповнений відтінками апельсину та карамельними 
напівтонами. 

Смак 
Яскравий, потужний, гармонічний смак бурбону сповнений відтінками 
ванілі, меду, карамелі, тютюну та тростинного цукру. Тривалий 
післясмак, в якому відчувається легка солодкість і гіркі ноти тютюну; 
відрізняється особливою м’якістю. 

Особливість 
Ікона бурбонів із країни бурбонів – Кентуккі. Відрізняється 
підвищеною насиченістю бурбонових ароматів і смаків, яка 
досягається за рахунок меншого розбавлення віскі після витримки до 
50,5%. Він створюється виключно з натуральних інгредієнтів і 
витримується протягом 8 років в обпалених бочках з білого 
американського дуба. Цей бурбон зберігає вражаючу популярність -  
саме він входить до переліку найбільш продаваних продуктів даної 
категорії не тільки в Сполучених Штатах, але й по всьому світу.
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WILD TURKEY RARE BREED

Аромат 
Весняні квіти з нотками чорного перцю та мигдалю.

Смак 
Яскравий і напористий з легким присмаком апельсинів, м’яти та 
ніжними тонами тютюну.

Особливість 
Wild Turkey Rare Breed – безкомпромісний кентуккійський бурбон з 
тонами солодкого тютюну, апельсину та м’яти, має рівний, мов шовк, 
легендарний смак. 
Цей відмінний напій, що побачив світ весною 2017 року, був 
бутильований бочкової міцності – близько 56,4% (показник різниться 
в залежності від партії). Він входить до лінійки бурбонів Rare Breed – 
колекції, яка вперше з’явилася на розсуд споживачів у 1991 році. З 
того часу вона нараховує близько 10 партій, які спочатку мали 
порядкові номери, а згодом лише рівень міцності на етикетці. І хоча 
цей напій відноситься до категорії бурбонів без віку, Rare Breed є 
блендом з 6-, 8- та 12-річних бурбонів, витриманих у нових сильно 
обвуглених бочках.
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